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Természetes anyagok felhasználásának lehetőségei alsó 
tagozaton 

A csuhé 

Szakmai képzés  

                        

                                     Készítette: Bárány Mara 

I.ELMÉLET 

1. Kukoricatörténet .A növény eredete 

A kukorica növény a mai Dél – Mexikó, Guatemala és Honduras térségéből származik. A 
kutatók már Kr. előtt 5000-7000 tájáról is találtak kukoricaszemeket. Az indián búzának is 
nevezett kukorica volt a prekolumbiánus Amerika kenyérgabonája mindenütt ahol megtermett 
A maják, aztékok, inkák úgy gondolták , hogy a napmagnak is nevezett kukoricának 
köszönhetik kultúrájukat, és birodalmukat.  

 

 

Falfestmény Mexikóból, a kukoricatermesztést és feldolgozást ábrázolja 

 

Amerika felfedezésével a kukorica elindult világhódító útjára. Az új növény terjedése 
Portugáliából és Spanyolországból indult. Közel száz év alatt eljutott a világ összes tájára. 

Sok helyen már meghaladta a búza, rozs, rizs vetésterületét. 
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A kukoricacsuhéból készült tárgyak közül a nepörszi indiánok tarisznyái a leghíresebbek. 
Ezek lapos hajlékony táskák növénnyel festett csuhé vetülékfonallal vannak díszítve. 

 

2. Csuhémunkák a Kárpát- medencében 

 

A kukorica feltehetően török közvetítéssel került Magyarországra a 17. században. A 
magyarság gyorsan megkedvelte a növényt, mert a belőle készült ételek hasonlítottak a 
korábban kölesből, árpából készült kásafélékhez. A gabonafélékhez képest nagyobb 
terméshozama, és igénytelensége miatt is szívesen kezdték termeszteni. 

 

 

A kukorica egynyári gabonanövény. A vetés ideje április, a betakarítás a fajtától függően 
augusztus –október hónapban történik. A torzsavirágzatból fejlődik ki a kukoricacső,a 
szemtermés lehet sárga, piros, fekete, bordó, zöldes, fehér. 
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A betakarítás (törés) után a csövet a csuhétól sürgősen meg kellett tisztítani. Az egyik 
legtovább fennmaradt közösségi munkaalkalom a kukoricafosztó, vagy bontó. Ez régen 
kalákákban, szomszédok, rokonok segítségével történt. A kukoricát kasokban, górékban 
tárolták. 

 

Régi, vesszővel fonott kukorica kas a Nyárád vidékén  

A kukorica változatai: sima keményszemű, és puhaszemű, lófogú, csemege, és pattogtatni 
való. Ezeken belül rengeteg hibrid jött létre. A csuhéfonás szempontjából a régi hosszú csövű 
fajták a legjobbak, mert ezeknek a csőborító levele, a csuhéja is hosszabb.  
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12 soros kukorica csuhéja a kemény vége levágva, fonáshoz válogatva. 

Hazánkban a csuhéfonás nem tekint vissza nagy múltra. A csuhét elsősorban a paraszti 
háztartásokban használták. Ágyba való zsákok tömésére, kötözésre, tüzes kemence söprésére.  
Kalendáriumok először a 18. században említik a csuhéfonást. Bútorokat, elsősorban székeket 
fontak be vele. A 19. századtól több helyen is megjelenik, de a fonás igazán a 20. században 
lett  népszerű. A múlt század 20-as,30-as éveiben már szervezetten több helyen tanították az 
országban. Ekkor már a kisebb használati tárgyak kerültek előtérbe: lábtörlő, papucs, szatyor, 
kosarak, tárolók. A csuhéfonás az iskolai oktatásban is megjelent.  

Sok helyen a tanulók a maguk fonta csuhétáskákban hordták a tanszereiket.  

 
Kislányok csuhészatyorral. 
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Régi csuhé és gyékénytárgyak. Rábaköz, Öntésmajor, múzeum. 

A második világháború után a Háziipari Szövetkezet (HISZÖV) irányította a munkát 
országszerte. A csuhéfonás sok embernek adott munkát hosszú évtizedekig. 

A szövetkezetek megszűntével már kevés embernek jelent megélhetést a csuhéfonás. Néhány 
határon túli faluban foglalkoznak többen a fonással: az erdélyi Szentdemeteren, és Kenden, a 
kárpátaljai Visken. Itthon hagyományőrző közösségekben, Tokodon, Osliban, és 
népművészeti egyesületekben találunk egy-egy csuhéfonó mestert, népművészt. 

.3.A csuhéfonás megmunkálási műveletei 

Tárgykészítés sodrással  

A legváltozatosabb tárgyak sodrással állíthatók elő csuhéból. A sodráshoz fel kell tépkedni az 
anyagot. A feltépkedés vastagsága attól függ, mit szeretnénk készíteni Pl. kis kosarakhoz 
vékonyabbra lábtörlőhöz vastagabbra tépkedünk. Ollóval ferdén levágjuk a hasítékok szélét a 
könnyebb toldás érdekében. A munkához szöges faformát használunk, erre feszítjük a 
folyamatosan sodrott és toldott szálat.  
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Kosárkészítés sodrással 

 

Csomózós technika  

Ehhez a technikához nem kell faforma. A módszer a szakajtókötéshez hasonlít. Vastag tömör 
tárgyakat készíthetünk így, a csuhé durvább leveleinek felhasználásával. Az anyagot itt is fel 
kell hasogatni, de nem kell hegyesre vágni. A csíkokat folyamatosan egymáshoz csomózzuk. 

Ehhez módszerhez egy nagyfokú tűt használunk. 

 

 

Hármas fonás alkalmazása csuhémunkáknál 

Az ismert hármas fonást a csuhémunkáknál is alkalmazzuk. A csuhé végeit elbujtatjuk a fonat 
közé toldásnál. Dolgozhatunk formára felvetve a fonattal, vagy összevarrhatjuk a hosszú 
fonatcsíkokat pl. alátétnek vagy kosárnak alakítva. 
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Gyerekszatyor  hármas fonással 

 

II. GYAKORLAT 

1. Anyagismertetés 

A kézzel tört kukorica csuhéja alkalmas feldolgozásra. A gépi betakarítás felhasogatja az 
anyagot. A szedés után a leveleket alaposan ki kell szárítani. Érdemes minőségük szerint 
szétválogatni. Szellős helyen kell tárolni. 

A jó minőségű csuhé szívós, nem törik, vizesen jól alakítható, hajlítható. A csőhöz közelebb 
eső levelek vékonyabbak, finomabbak. Kívül barázdás, belső oldala sima a leveleknek. A 
természetes színe a csontszínűtől a bordóig terjed. 

A csuhé jól színezhető. Növényi festéssel finom, meleg árnyalatokat hozhatunk létre. A zöld-
dió burok barnára színezi a csuhét, a hagymahéj vörösesbarna árnyalatot ad. 

A csuhé előkészítése fonásra 

A munkára kiválogatott leveleket meleg vízben áztatjuk néhány percig. Ezután ruhára téve 
leitatjuk. Ezután a levél kemény begörbülő részét, amellyel a levél a csőhöz illeszkedik, le 
kell vágni. A további előkészítés már attól függ, hogy milyen módszerrel mit szeretnénk 
készíteni az anyagból. 

Eszközök, és szerszámok a csuhémunkáknál 

Szükségünk van áztatóedényre. 

A csuhét ollóval vágjuk hegyesre a toldás megkönnyítéséhez. 

Faformákra feszítjük a munkát, ez lehet falap, léckeret, vagy tömör kosárforma. A fonatunk a 
formán szárad meg. Ezután fogóval húzzuk ki a szögeket, hogy levehessük a kész munkát. 

 A faformák kiszögeléséhez apró 2cm –es szögeket használunk, amit kalapáccsal rögzítünk. 

A szögek egyenletes beosztásához szükségünk van mérőeszközökre, ceruzára. 

A szálak áthúzásához egy speciális szerszámot, a horgot, vagy húzótűt használjuk. 

A csomózós technikához nagyfokú tűt használunk. 

A hármas fonatok összevarrásához erős cérnára, tűre van szükségünk. 

Szükségünk van még kötöző anyagra, rafiára a csuhéfigurák összeillesztéséhez. 
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Bábok Játékok készítése. 

 

A játékokat,bábokat kötözéssel, az anyag formára vágásával alakítjuk ki. 
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2. Sodrás vagy pödrés 

Edényalátét készítése csipketechnikával 

 

 

Az alátétet kiszögelt falapra készítjük. A szálakat folyamatosan sodorjuk és egymásba 
hurkoljuk. A horog segítségével húzzuk át a szálakat. Kívülről befelé haladunk a munkával. 
Befejezéskor a középen végződő szálat elbújtatjuk a sodratok alá. 

    

                                            
Sodrással, csipketechnikával készült medál. 

 

3. Csomózós módszer 

A munka kezdése: egy csigavonalban feltekert csuhélevélre csomókat kötünk. Spirálisan 
haladunk sorban, amíg az edény alja megfelelő méretű lesz. Ezután felfelé kanyarodva 
folytatjuk a munkát. A csomókat nagylyukú tű segítségével húzzuk át az edény falán. 

A munkához a durvább leveleket használjuk. Színezhetjük a munkát hagymahéjjal, dióval stb. 
tetszés szerint. 
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4. Hármas fonással edényalátét fonása 

Készítsünk 3-4 méter hosszú hármas fonatot csuhéból. Fűzünk a tűbe erős cérnát vagy rafiát. 
A fonat elejét szorosra tekerve, a fonatot élére állítva varrjuk össze a munkát. 

 

 


